
Рішення Вченої ради ВП НУБіП України 
"Ніжинський агротехнічний інститут" від 31 серпня 2020 року 

(протокол №1) про організацію освітнього процесу в умовах адаптивного 
карантину 

Заслухавши й обговоривши доповідь заступника директора з навчально-виховної 
роботи Демчук І.О., Вчена рада відзначає, що, організація освітнього процесу 
здійснюється відповідно до нормативних документів: 

- постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641  «Про 
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на 
території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2»; 

- постанови Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 
№ 50 "Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину 
у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)"; від 04.08.2020 № 48 "Про 
затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в 
гуртожитках в період карантину в зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-
10)". 

У гуртожитках: 
 розміщено інформаційні матеріали щодо профілактики коронавірусної 

хвороби (COVID-19); 
 організовано на вході до гуртожитків місця для обробки рук спиртовмісним 

антисептиком з концентрацією активної діючої речовини понад 60% для ізопропілового 
спирту та понад 70% для етилового спирту; розміщено яскравий вказівник про необхідність 
дезінфекції рук; 

 в місцях потенційного скупчення осіб, які проживають у гуртожитку, 
нанесено відповідне тимчасове маркування для забезпечення дотримання дистанції не 
менше 1,5 м; 

 встановлено на робочому місці чергового (вахтера) гуртожитку захисний 
екран; 

 забезпечено постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових 
рушників в санвузлах загального користування; 

 організованои вологе прибирання місць скупчень проживаючих та 
дезінфекцію поверхонь, з якими контактують відвідувачі, у всіх громадських та службових 
зонах (столи, стільці, ручки, двері, сходи, перила тощо) кожні 3-4 години, повторювати 
процедуру у будь-який час при забрудненні; 

 забезпечено централізований збір використаних засобів індивідуального 
захисту, паперових серветок в окремі контейнери – урни з кришками та одноразовими 
поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією. 

В їдальні: 
 проведено розрахунок максимальної кількості студентів, які можуть 

одночасно отримувати (на лінії роздачі) та вживати їжу, не порушуючи фізичної дистанції 
1 метр. Організацію мультипрофільного харчування за типом «шведського столу» та 
шляхом самообслуговування на період карантину заборонено. 

 При організації харчування забезпечено відстань між столами не менше 1,5 м 
та розміщення за столом не більше 4-х осіб. 

 Працівники їдальні, які видають страви та здійснюють розрахунок, 
забезпечені засобами індивідуального захисту: захисною маскою або респіратором, 
захисними окулярами або захисним щитком, одноразовими рукавичками. 

 При організації харчування забезпечено умови для дотриманням 
працівниками правил особистої гігієни - рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або 
електросушарки для рук), антисептичні засоби для обробки рук, тощо. 



 З працівниками харчоблоку проведено навчання щодо одягання, 
використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації, забезпечено контроль 
за виконанням цих вимог. 

В освітньому процесі: 
 Допуск до роботи персоналу здійснюється за умови використання засобів 

індивідуального захисту (респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених 
самостійно) після проведення черговим навчального корпусу щоденного температурного 
скринінгу безконтактним методом. 

 Працівники, у яких при проведенні температурного скринінгу виявлено 
температуру тіла понад 37,2 °С або ознаки респіраторних захворювань, до виконання 
службових обов'язків не допускаються. 

 При появі підвищеної температури тіла понад 37,2 °С або ознак гострого 
респіраторного захворювання вдома, співробітник повідомляє свого безпосереднього 
керівника та не виходить на роботу, одночасно звертаючись за медичною допомогою. 

У навчальному та лабораторному корпусах: 
 розміщено інформаційні матеріали щодо профілактики коронавірусної 

хвороби (COVID-19); 
 організовано на вході до корпусів місця для обробки рук спиртовмісним 

антисептиком з концентрацією активної діючої речовини понад 60% для ізопропілового 
спирту та понад 70% для етилового спирту; розміщено яскравий вказівник про необхідність 
дезінфекції рук; 

 забезпечено постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових 
рушників в санвузлах загального користування; 

Науково-педагогічний персонал: 
 входить та пересувається по інституту у масці, під час занять її можна не 

використовувати; 
 студенти та викладачі миють руки водою з милом після кожного заняття. 

Якщо немає доступу до води - використовують антисептик. 
 перед заняттями опитують студентів про самопочуття. При симптомах 

захворювань – направляють на огляд до медпрацівника;  
 провітрює приміщення після кожного заняття протягом 10 хвилин. 
Начальнику відділу охорони праці Хропосту В.І.: 
 проводити роз'яснювальну роботу з персоналом та студентами інституту 

щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів 
коронавірусної хвороби (COVID-19) серед персоналу або студентів; 

 організувати проведення інструктажу щодо запобігання поширення 
коронавірусної інфекції (COVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни та 
протиепідемічних заходів для працівників інституту 

 організувати та провести навчання працівників щодо одягання, використання, 
зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації. 
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